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Elverum, 9. oktober 2019 

Referat fra medlemsmøte 8. oktober 2019. 
Tid og sted: Norsk Jernbanemuseum, Hamar. 
Fremmøtte: 9 
 
Tilstede: Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Ragnar Heggedal, Eli Løkken, Arne K. Pedersen,  
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad. 
.Forfall: Christian Andersen, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Ingvar Haugen,  Harry Meljordshagen, Oddvar 
Nyberget, Finn Johansen,  John Koppang,  Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Arne Nersveen, Martin Nystuen, Kjell Olsen, 
Terje R. Olsen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell. 
Lars Øverby 
 

Kveldens medlemsmøte var lagt til Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Vi fikk en veldig interessant 
omvisning blant gamle jernbanevogner og lokomotiver, men det var dessverre bare ni av våre 
medlemmer som var til stede. For de frammøtte var nok dette en kveld preget av nostalgi!  
For historiene vi fikk fortalt – og gjenstandene som museet har i sine samlinger – vekket minner om en 
tid da NSB var en viktig del av samfunnet. En tid med arkitekttegnede jernbanestasjoner, med 
krystallglass og flotte serviser på jerbanerestaurantene! En tid da det tok nesten to døgn å reise med tog 
fra Christiania til Trondheim. Det var nemlig overnatting på Koppang på en slik omfattende reise! 
Overraskende for mange var det nok at jernbanen mellom Hamar og Grundset ble bygd før det var en 
jernbaneforbindelse mellom Hamar og Eidsvoll! Da var det nemlig Skibladner og mange andre båter 
på Mjøsa som sørget for denne korrespondansen. 
Det var først og fremst behovet for transport av tømmer og landbruksprodukter som førte til bygging 
av jernbane i Norge. Men etter hvert som folk fikk rettigheter til ferie, økte også behovet for 
persontransport. 
Besøket på Jernbanemuseet satte oss liksom tilbake til en svunnen tid, det ga mange gode assosiasjoner 
til «de gode, gamle dager». Det er ingen tvil om at vi har mistet noe underveis! 
 
 
Helge Rustad 
Referent 

 
 

   
 

 


